FAQ – I LOVE STUDENTLIFE PAARDENMARKT1
OP KOT



Wat is de standaard inrichting van de kamer en wat moet ik zelf meenemen?
Elke kamer is voorzien van een ‘conceptmeubel’. Dit omvat een bed, een bureau, de
nodige kasten voor boeken en kleren en ook het sanitair (lavabo, douche en wc) is hier
mee in verwerkt. Hiernaast is er ook nog een eigen kitchenette verwerkt in het meubel.
Een matras en bureaustoel dien je zelf te voorzien. Het kan soms zijn dat de vorige
student deze voor jou achterlaat.



Heb ik internet en TV op mijn kot?
Ja hoor! Volgens het plug & play concept kan je je computer aansluiten op het internet of
tv kijken.



In welke mate mag ik mijn kot naar mijn smaak inrichten?
Uiteraard mag je je kot naar je eigen wensen inrichtingen, dit met een paar beperkingen.
Je mag niet schilderen en geen gaten maken in de muren. Posters, foto’s, lessenroosters,…
kunnen opgehangen worden met behulp van zaken die de muren niet beschadigen (zoals
plakband of kleefgum).



De keuken is een gemeenschappelijke ruimte, hoe werkt dit?
De keuken is bedoeld als ontmoetingsplek en om gezellig samen te eten. De keukens zijn
uitgerust met een gemeenschappelijke koelkast, vier kookpitten, een combi-oven, een
vaatwasser en spoelbakken. Je ziet er samen met je medestudenten op toe dat je het
netjes houdt. Zoals ook in elk gezin de regel is, moet je na het eten je spullen opruimen en
de ruimte netjes achterlaten.
Zit je soms liever in alle rust op je kot, mag je zeker je eigen microgolf, waterkoker of
koffiezet meebrengen. Het echte kookgebeuren moet echter in de daartoe voorziene
plaatsen gebeuren.



Hoe zit het met mijn vuile was?
Een waslokaal is er niet. De vuile was beschouwen we als ideaal argument om je ouders
niet te vergeten. Een wekelijks souvenir is een perfecte dekmantel om het thuisfront te
gaan begroeten. Verblijf je toch langere tijd op je kot, dan is er eveneens een wassalon in
de straat dat je van dienst kan zijn.
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Waar kan ik mijn fiets zetten?
Je fiets kan je stallen in de fietsenkelder onder het gebouw.



Wat bevindt er zich in de omgeving?
Het project I Love Paardenmarkt1 is gelegen midden in de studentenbuurt van
Antwerpen. Restaurantjes en cafés bevinden zich allemaal op wandelafstand. Eveneens
zijn er een Albert Heijn, apothekers, broodjeszaken,… in de buurt.

HUREN



Ik wil huren, hoe verloopt dit?
Eenmaal je je kot gekozen hebt, wordt een contract getekend. Er wordt voordat je
verhuist een plaatsbeschrijving opgemaakt om de toestand van je kamer vast te leggen en
vervolgens krijg je je sleutels op voorwaarde dat je aantoont dat de waarborg betaald is.



Hoeveel bedraagt de waarborg en hoe met deze betaald worden?
De waarborg bedraagt twee huurmaanden en moet binnen de 10 dagen na het
ondertekenen van het contract worden gestort.



Ik betaal een huurprijs, maar hoe zit het met bijkomende kosten?
Naast de huur voor je kot moet er ook een maandelijks voorschot betaald worden van
€50. Dit is voor je verbruik van water, verwarming en elektriciteit (wat allemaal per
student gemeten wordt). Ook TV, internet en schoonmaak van de gemeenschappelijke
delen zitten in deze provisie inbegrepen.
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